
  Sida 1 av 3 
 

 
FUNQ Föreningen Utveckling Näveqvarn  Org.nr:  80 24 16- 8703 
Parkvägen, 611 76 Nävekvarn  E-post: funq@navekvarn.se 
Tel: Se hemsidan web: www.navekvarn.se Bankgiro 614-9116 
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 14 november 2016 
 
Närvarande: Lars Waern, Ulf Myrman, Sandra Svensson, Carina Haglund, Hans Sohlström, 
Ingemar Lindh, Stig Isaksson 
 
§ 1  Mötets öppnande  
 
Lars Waern öppnade mötet och hälsade alla välkomna till NQBKs klubblokal.  
 
§ 2  Val av ordförande 
  
Lars Waern valdes till ordförande för mötet.  
 
§ 3 Val av sekreterare 
 
Sandra Svensson valdes till sekreterare för mötet.  
 
§ 4 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet 
  
Hans Sohlström valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 5 Föregående protokoll 
 
Styrelsen godkände protokollen från styrelsemötet samt informationsmötet den 17/9. 
 
§ 6 Slutrapport hamnfesten 2016 
 
Carina ska be Inga-Britt om mer detaljerad information kring redovisningen av hamnfesten. Utifrån 

den informationen kommer hon göra en slutgiltig ekonomisk rapport för hamnfesten 2016.  

§ 7 Ekonomisk rapport och medlemsutveckling 
 
Föreningens likviditet är god. Tre medlemmar har tillkommit sedan föregående styrelsemöte.  Lars 
lyfte frågan om utdelning av stipendium för att locka flera medlemmar. Styrelsen utryckte sig positiva 
till förslaget. Ulf kontaktar Hyttan angående samarbete, Ulrika kontaktar skolans rektor.  Frågan 
bordlades till nästkommande styrelsemöte.  

 
§ 8 Rapport från besöksnäringsmötet den 9 november 
 
Lars rapporterade från besöksnäringsmötet den 9 november.  Samtliga entreprenörer och föreningar 

rapporterade om positiva erfarenheter från sommarsäsongen. Mötet betonade vikten av gemensam 

marknadsföring.  
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§ 9 Annonsering Sörmlands turistkarta 
 
Styrelsen ställde sig positiva till att annonsera i Sörmlands turistkarta. Carina tar fram material 
till detta.  
 
§ 10  Hamnfest 2017 
 
Hans ansvar för att skapa en hamnfestkommitté inför nästa år. Lars skickar ut ett mail till alla 

medlemmar och efterlyser frivilliga som vill vara med och planera/genomföra hamnfesten 2017. 

Föreslaget datum för nästa års hamnfest är den 3 juni vilket sammanfaller med båtklubbens 

pingstregatta.  Beslut om datum fattas vid nästkommande styrelsemöte.  

§ 11 Turistguide 2017 
 
Sanna Skatteboe och Mikael Sundvall ska ta fram information om annonsering i Utflyktsvägen samt ett 

tryckt informationsblad i samarbete med Nyköpings kommun. Därmed vilar frågan om Turistguiden. 

Frågan bordlades till nästkommande styrelsemöte.  

§ 12  Informationsblad FUNQ 
 
Liksom  föregående två år kommer ett informationsblad om FUNQs verksamhet att delas ut i 

Nävekvarn och Skeppsvik. NGIF hjälper FUNQ med distributionen.  Lars sätter ihop bladet och Carina 

undersöker tryckkostnader samt möjligheten att få bladen vikta från tryckeriet.  

§ 13  Skrivelser inklusive e-post 
 
Mark- och miljödomstolens beslut i vindkraftfrågan är senarelagt till kl 14.00 den 18 november. FUNQ 

kommer få besked via post och e-post.  Lars har svarat Gula kvarn via e-post om vilka arbetsgrupper 

som är igång.  

§ 14  Utvecklingen av hamnområdet 
 
Lars rapporterade från hamnutvecklingsmötet den 4 november.  En viktig förutsättning för att 

fortsätta utveckla hamnområdet är att det omvandlas till gångfartsområdet. Detta möjliggör att 

bredda altandäcket vid restauragen. Det nedtagna trädäcket ska återanvändas i hamnområdet.  Lars 

och Stig har haft möte med Hans Welf, Jörgen Fredriksson och Magnus Pirholt på Nyköpings kommun 

angående dessa frågor.  Stig meddelade styrelsen att vägföreningen planerar ytterligare 

parkeringsplatser runt campingen. Vägen från parkeringen bort mot Parkbadet ska asfalteras.  

§ 15 Bussturtidtabellen 
 
Frågan ligger vilande. Bussbolaget arbetar nu med att införa den nya prislistan.  
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§ 16 Projektkalendern 

Inga förändringar gjordes i projektkalendern.  

§ 17 Årsmöte 

Årsmöte för FUNQ blir den 4 mars kl 13.00 i Brukslokalen.  Lars sätter samman en årsberättelse. Carina 

ansvarar för den ekonomiska redovisning som sedan ska presenteras för Stig Jonsson som sköter 

revisionsarbetet. Sandra tar ut protokoll att bifoga till redovisningen. Lars sätter samman en 

verksamhetsplan för 2017 och presenterar ett förslag för styrelsen på nästkommande 

styrelsesammanträde i januari.  

§ 18 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte bokades till måndagen den 9 januari kl 18.00 NQBKs klubbokal.  

§ 19  Mötet avslutades 
 
Ordförande tackade för många kreativa diskussioner och förslag och avslutade därefter mötet. 
 
 
 
Vid protokollet                                                          
 
Sandra Svensson 
 
 
 
Justeras  
 
Lars Waern   Hans Sohlström 
 


